Regulamin Programu „Żłobki partnerskie Korbell”
§1.Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem programu „Żłobki partnerskie Korbell” jest Tootiny, z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Trzebiatowskiej 16, 60-432 Poznań, NIP: 7772274511, Regon:
300056333 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Program „Żłobki partnerskie Korbell” obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 roku do
odwołania na terenie Polski.
3. Program obejmuje zarówno placówki państwowe, jak i prywatne.
§2. Definicje
1. Organizator – znaczenie nadano w pkt. 1.1.
2. Program – organizowany przez Organizatora na warunkach i zasadach
określonych w treści niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w
programie, prawa i obowiązki Organizatora i Partnerów Korbell.
4. Partner Korbell – instytucja – żłobek, biorący udział w Programie
5. Czas trwania programu – okres od dnia 1 lutego 2015. roku do odwołania,
podczas którego możliwy jest udział w Programie na zasadach wskazanych w
Regulaminie.
6. Przywileje i korzyści Partnera Korbell
a) Dodatkowe 5% upustu na wszystkie produkty Korbell
b) Szczegóły oferty promocyjnej „Żłobkowy pakiet startowy” opisane w
dokumencie PDF wysyłanym mailowo, na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym na stronie www.zlobki.korbell.pl, po zaznaczeniu zgody na
otrzymywanie informacji handlowej.
c) Możliwość korzystania z promocji dedykowanych wyłącznie dla Partnerów
Korbell na marki dziecięce reprezentowane przez dystrybutora Tootiny

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Programie „Żłobki partnerskie Korbell”
1. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie żłobki, które spełnią następujące
warunki:
a. Posiadają pojemnik Korbell na terenie swojej placówki

b. Wypełnią formularz kontaktowy znajdujący się na stronie
www.zlobki.korbell.pl
c. Udostępnią na terenie placówki Katalog Tootiny 2015 w miejscu
dostępnym dla rodziców (Katalogi dostarczane będą cyklicznie wg
potrzeb wraz z dostawą towaru).
§ 4Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia
związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
związanie postanowieniami Regulaminu.

